OECD’s evaluering af den danske universitetssektor
Videnskabsministeriet anmodede OECD i efteråret 2002 om at gennemføre en evaluering af det danske universitetssystem i en sammenligning med andre OECDlande. Til det formål blev nedsat et ekspertpanel, der som et led i sit arbejde, var
på en 10dages besøgsrunde blandt danske universiteter, interesseorganisationer og
andre relevante aktører inden for den danske forsknings- og udannelsessektor i maj
2003. Til brug for ekspertpanelets forberedelse, havde Videnskabsministeriet udarbejdet en baggrundsrapport om de danske universiteter og deres placering i den
danske uddannelses- og forskningssektor.
Den endelige rapport fra OECD’s ekspertpanel blev offentliggjort den 5. januar
2004. Der er kun foretaget ganske få rettelser i forhold til det udkast der blev drøftet på møde i slutningen af november i OECD’s Education Committee i København.
Den væsentligste ændring i den endelige rapport i forhold til udkastet, er, at ekspertpanelet erklærer sig enig i behovet for at øget optaget af ph.d.-stipendiater,
samt at man frafalder en anbefaling om at der bør oprettes en uafhængig ”universitetsstyrelse” med ansvar for fordeling af ressourcer til universiteterne. Desværre
har panelet ikke rettet en misforståelse i rapporten om, at AC skulle bifalde en øget
produktion af bachelorer med selvstændig erhvervskompetence.
OECD’s samledes diagnose af universitetssystemet er i overvejende grad positiv.
Universiteterne udfylder deres rolle i videnssamfundet som leverandør af forskningsbaserede uddannelser og forskning på højeste internationale niveau. Udviklingen i andre videnskonkurrerende lande fordrer dog, at også Danmark i højere grad
må reformere universiteterne. OECD finder, at universitetsreformen er et vigtigt
skidt for at sikre universiteternes fremtidige placering internationalt, men efterlyser
samtidig en endnu større grad af autonomi til universiteterne. OECD foreslår på
samme vis som AC i sit høringssvar til den nye universitetslov, at loven revideres
efter en treårig periode, med henblik på at vurdere hvorvidt reformen opfylder intentionen om øget selvstyre og selvstændighed til universiteterne eller om der er
behov for yderligere justering.
Videnskabsministeriet fremhæver på sin hjemmeside følgende anbefalinger fra
OECD’s evaluering, som ministeriet vil tage nærmere aktion på:
•

at styrke universiteternes samspil, videnformidling og frihedsgrader som led
i en national strategi for universiteterne,

•

at forskningsfinansieringen øges i de kommende år blandt andet gennem
større indtægter til universiteterne fra den private sektor,

•

at forskningsbevillinger ikke skal fordeles efter historiske fordelingstal, men
ud fra en målsætning om at styrke forskningskvaliteten,

•

at forenkle taxameter-bevillingerne til universitetsuddannelserne pr. studerende,

•

at de studerende kommer hurtigere igennem universitetsstudierne med max
ét sabbatår og et lavere frafald, samt

•

at uddanne flere forskere blandt andet for at kunne håndtere det kommende
generationsskifte blandt universitetsforskere

•

at styrke universiteternes frihedsgrader inden for blandt andet løn- og personaleområdet, stillingsstruktur og ansættelsesprocedurer.
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